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1. DO ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 

  
2. PAGAMENTO 

 
1. Acepções da palavra 
É o cumprimento do vínculo obrigacional, a execução voluntária da obrigação ou a entrega da coisa 
devida. Efeito natural da obrigação, o escopo para o qual tende esta. Emprega-se igualmente a 
palavra solução ou cumprimento. 
 Mª Helena Diniz: tem-se o pagamento quando o devedor, por livre vontade ou, não sendo 
compelido atende solicitação do credor, cumprindo exatamente a prestação devida, sem nenhuma 
modificação relevante fundada em lei e sem modificações no vínculo obrigacional. O pagamento 
vem a ser uma espécie do gênero adimplemento, ou seja, um meio direto e voluntário de extinguir a 
obrigação. 
 
2. Meios de solver as obrigações: 
a) pagamento direto ou execução voluntária - entrega da prestação devida pelo devedor ao 
credor. 
b) Pagamento indireto (dação, novação, compensação, transação, etc.) - É quando o devedor 
propõe solução diferente para a obrigação e o credor aceita. 
c) Extinção sem pagamento (prescrição, impossibilidade de execução sem culpa devedor, 
implemento da condição ou advento do termo extintivo). 
d) Execução forçada, em virtude de sentença. 
 
3. Requisitos do pagamento: 
a) existência de um vínculo obrigacional - sem uma obrigação anterior, nada seria devido e, pois, 
não teria lugar o pagamento. Um eventual pagamento se revelará em pagamento indevido, 
ensejando a repetição.  
b) Intenção de solvê-lo - o pagamento exige, além do elemento material da prestação, o elemento 
intencional. Sua falta não autoriza a liberação do devedor, eis que sendo feito por erro, dá ensejo à 
repetição de indébito. 
c) Cumprimento da prestação – prestação daquilo que é devido, satisfação exata da prestação. 
d) Pessoa que efetua o pagamento (solvens) 
Pode ser qualquer interessado. Entre eles, está, em primeiro lugar, o devedor. Mas pode ser também 
um terceiro interessado na solução da obrigação. 
e) pessoa que o recebe (accipiens) 
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente.  
 
4. Natureza Jurídica do pagamento: 
 



5. De quem deve pagar, de quem pode pagar (solvens): 
Art. 304 NCC - qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se 
opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. 

Pode ser o próprio devedor e, não sendo personalíssima, qualquer pessoa interessada na 
extinção da dívida, um terceiro interessado, que está exposto à execução do credor. Na primeira 
hipótese, a dívida se extingue definitivamente; na segunda, ela se extingue apenas com relação ao 
credor, porque, em virtude da sub-rogação que se opera, continua a subsistir entre o devedor 
principal e o terceiro interessado que pagou ao credor. (art. 346 NCC). 
 Deve Ter, o terceiro, capacidade para o pagamento; conhecimento da causa, de forma que se 
realizado por erro, pode ser repetido o pagamento; e deve oferecer a coisa devida, e não outra, e 
não pode ser pagamento parcial. 
a) efeitos do pagamento feito pelo devedor: extinção total da dívida. 
b) Efeitos do pagamento feito por terceiro interessado. 
- em relação ao credor: extingue-se o crédito, o direito do credor. 
- em relação ao devedor: o devedor se exonera em razão do pagamento pelo terceiro, em relação 

ao credor; mas não se exonera do vínculo jurídico da obrigação, pois ele não cumpriu o que 
devia, continua devedor, só que do terceiro, que tem a sub-rogação de todos os direitos do 
credor. 

- em relação ao terceiro: pelo fenômeno da sub-rogação, o terceiro se coloca no lugar do credor. 
(art. 346, III NCC).  
 

c) Efeitos do pagamento feito por terceiro não interessado. 
Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e por conta do devedor (Art. 304, 
§ único NCC). Carvalho Santos afirma que quando o Código fala em terceiro não interessado quer 
aludir àquele que não tem ligação alguma com o contrato, nada tendo a temer com o não 
pagamento da obrigação, se o devedor for inadimplente.   
I- terceiro não interessado pode pagar em nome do devedor. Entende a doutrina que nesta 

hipótese houve uma liberalidade por parte do terceiro. A mera circunstância de efetuar o 
pagamento não em seu nome, mas no do devedor, revela o propósito de praticar 
liberalidade. É uma interpretação a contrario sensu do art. 305 NCC. 

  
II- Terceiro não interessado paga a dívida em seu próprio nome. Tem direito a ser 

reembolsado, mas não se sub-roga nos direitos do credor (Art. 305). O pagamento efetuado 
extingue a dívida original entre o credor e devedor, pois o credor recebe o que lhe é devido. 
Mas, ao mesmo tempo em que a primeira dívida se esvai, pelo pagamento, uma segunda 
(cuja fonte é o enriquecimento sem causa) surge entre partes diferentes. Daí, por se tratar de 
uma nova relação jurídica, dispõe a lei que quem pagou não se beneficia com a sub-
rogação.  

 A lei nega a sub-rogação por dois motivos: 
a) pode ser que o pagamento consistia especulação, antes de um benefício. 
b) Para não encorajar terceiro maldoso, inclinado a formular contra o devedor exigências mais 

rigorosas que as do credor primitivo. 
   
d)conseqüências da oposição do devedor (Art. 306 do NCC) 

  
 
6. Daqueles a quem se deve pagar 



 O pagamento deve ser efeito ao credor ou a quem de direito o represente. A regra é 
que se pague a quem está indicado no contrato ou seu representante, a não ser que for de acordo das 
duas partes outra forma. Quem paga mal paga duas vezes.  
 
Pagamento efetuado a representantes do credor: 
O representante do credor pode ser legal, judicial ou convencional. 

 
Pagamento a credor incapaz: 

o menor, sem assistência, se maior de 16 anos, e em qualquer hipótese, se absolutamente 
incapaz. Não vale pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não 
provar que reverteu em benefício do menor – art. 310 NCC. Se for absolutamente incapaz é nulo. 
Relativamente poderá ser ratificado pelo representante legal ou pelo incapaz, cessada a 
incapacidade (Art. 172 NCC). Tal ineficácia é decretada em benefício do incapaz, cuja lei quer 
prevenir o prejuízo. Mas se reverteu o pagamento em proveito dele, cessa a nulidade. Quem deve 
provar é o solvens. 

Se o devedor tinha razão suficiente para supor que tratava com pessoa capaz, ou se, 
dolosamente, foi induzido a crer que desaparecera a incapacidade existente, prevalecerá o 
pagamento desde que se prove o erro escusável do devedor ou dolo do credor. – art. 308 NCC. 
 
Pagamento feito a terceiro desqualificado: 
  Pagamento feito a terceiro desqualificado, que não seja credor ou seu representante, não tem 
efeito liberatório, não exonerando o devedor. Quem paga mal paga duas vezes.  
 Todavia, se o credor ratificar pagamento realizado a terceiro não representante, a ratificação 
convalescê-lo-á. Da mesma forma vale pagamento feito a terceiro não autorizado, se se provar que 
reverteu em proveito do credor. Do contrário haveria locupletamento ilícito. 
Credor putativo: 
 Art. 309 NCC – credor putativo. – é aquele que se apresenta como verdadeiro credor aos 
olhos de todos. Para que o credor seja putativo, e valha o pagamento deve existir: a) boa fé do 
devedor, que deve acreditar pagar ao credor verdadeiro; b) o erro deve ser escusável, pelo conjunto 
de circunstâncias; c) o título deve estar na posse do credor putativo, para que se denote a 
veracidade, e que a boa-fé não seja posta em dúvida. 
 
Pagamento efetuado a credor com crédito penhorado 
  Art. 312 NCC; -  Há duas situações em que o pagamento feito ao credor não libera o 
devedor: Quando o devedor houver sido intimado: a) da penhora feita sobre o débito por que é 
responsável – o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Uma vez penhorado um crédito, 
o exeqüente deve notificar o responsável, intimando-o a não pagar ao executado. b) de impugnação 
a ele oposta por terceiros – oposição notificada ao devedor, através de protesto ou notificação.  
 
a) eficacização do pagamento feito a quem não é o credor: 
Assim, vale o pagamento efetuado a terceiro que não o credor nas seguintes hipóteses: 
a) quando o credor o ratifica – Art. 873 NCC. 
b) quando o pagamento aproveita ao credor 
c) pagamento efetuado ao credor putativo.   
   
b) eficacização do pagamento feito ao incapaz de quitar 



Art. 310 NCC- não vale, porém, o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se 
o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. 

  É nulo de pleno direito, podendo ser decretado ex officio pelo juiz.  
 Se se trata de pagamento feito a absolutamente incapaz, a nulidade independe de qualquer 
outra circunstância. Se se trata de relativamente incapaz, prevalecerá o pagamento desde que se 
prove erro escusável do devedor ou dolo do credor. Se há a ignorância da capacidade, ou dolo, o 
pagamento é anulável, podendo ser ratificado pelo representante ou pelo incapaz, cessando a 
incapacidade.  

 
7. Objeto do pagamento e sua prova 
 O objeto do pagamento é a prestação devida pelo devedor ao credor. O credor de coisa certa 
não pode ser obrigado a receber outra, ainda que mais valiosa, bem como não é obrigado a receber 
em partes aquilo que combinou por inteiro.  

Só vale o pagamento que importe em transmissão de propriedade se feito por quem pode 
alienar. Se porém se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, que, 
de boa-fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvens não tivesse o direito de alheá-la (Art. 307 
NCC;) 
 Prova do pagamento: 
 O devedor que paga tem direito de obter do credor um documento hábil à demonstração de 
que o devedor efetuou o pagamento = recibo quitatório (Art. 320 NCC), podendo reter o pagamento 
enquanto não lhe for dada (Art. 319 NCC). Quitação é a prova do pagamento.  
 A quitação deverá apresentar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou 
quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor ou seu 
representante. 
 Art, 322 NCC- Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última 
estabelece presunção até prova em contrário de estarem solvidas as anteriores. Presunção juris 
tantum. 
 Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor 
exigir, retendo o pagamento, declaração do credor, que inutilize o título sumido (Art. 321 NCC).  
 Esta regra também se aplica em casos em que o credor de má fé não devolve. 
 Da mesma forma o credor tem o direito de reter o título para provar obrigações não 
cumpridas. 

Se o devedor fizer pagamento por conta não pode exigir o título, mas tem o direito de exigir 
o registro no verso do título em que houve o pagamento por conta, pois o credor pode endossar a 
terceiro, e receber toda a dívida, e o devedor ter de pagar tudo novamente ao terceiro. 
 Caso o título for parar nas mãos do devedor por meios ilícitos ou clandestinos, cabe ao 
credor o comprovar em juízo que não entregou voluntariamente o título e que não está extinta a 
prestação. Senão, seria remissão da dívida (prazo 60 dias) – Art. 324, § único NCC. Referido prazo 
é de decadência e não de prescrição. Mesmo em se tratando de quitação passada por escritura 
pública tem-se que hoje admitir a prova do não-pagamento, já que qualquer ato jurídico, mesmo 
quando realizado por Tabelião, pode estar sujeito à anulação por vício do consentimento (hoje 
nominados de “defeitos do negócio jurídico”). 
   
8. Lugar do pagamento 

Art. 327 NCC - O lugar do pagamento determina onde o devedor pode liberar-se e o credor 
tem o direito de exigir. Em regra será no domicílio do devedor, para favorecê-lo. Justamente 
por ser um favor, pode o devedor renunciar-lhe, de sorte que, caso o credor não apareça para 



procurar o pagamento, é lícito ao devedor dirigir-se ao domicílio daquele, para efetuá-lo, ou 
fazer o depósito em caso de recusa de recebimento, caso não prefira aguardar que o credor 
venha procurar-lhe. 

 
a) obrigações quérables e portables 
quérable: o credor tem o dever de ir buscar a prestação no domicílio do devedor. 
Portable: o pagamento deve ser oferecido pelo devedor no domicílio do credor, onde este tem de 
recebê-lo.  
  
b) exceções: 

Diverso será o lugar do pagamento, se assim convencionarem as partes, de forma expressa ou 
tácita. O contrato faz lei entre as partes.  

 Ainda, existem casos em que circunstâncias especiais exigem outro lugar para o pagamento, 
como o trabalho em determinada fábrica, ou a construção de um prédio em determinada localidade, 
onde o pagamento será na fábrica, ou na edificação. 
 A terceira exceção é de acordo com a natureza da obrigação. P. ex.: representação teatral, 
cumpre-se a obrigação na casa de espetáculos. 
 Se houver designação de dois ou mais lugares, o art. 327, § único diz que quem faz a 
escolha é o credor. 
 Se for um imóvel, far-se-á no lugar em que ele se encontra. (Art. 328 NCC). 
 
9. Tempo do pagamento: 
 Pagamento só pode ser exigido no dia do vencimento da obrigação. Fixada a data, nem o 
devedor pode retardar-lhe  a execução, nem o credor antecipar-lhe a exigência.  
Consonância do art. 331 NCC com o art. 134. 
 Interessa a ambas as partes conhecer o tempo do pagamento, um para preparar-se e achar 
meios para efetuá-la, e outro para exigir. O devedor não pode retardar, nem o credor adiantar-se em 
pedi-lo judicialmente, mas pode agir de modo a conservar seu direito. 
 O termo não afeta a existência da obrigação, mas somente sua execução. 
a) obrigações condicionais – Art. 332 NCC. 
b)exigibilidade antecipada - Art. 333 NCC 
 
 

3. PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 
 
1. Conceito e natureza jurídica: 

É um modo indireto de libertar-se o devedor da sua obrigação, consistente no depósito judicial 
da coisa devida, realizado pelo devedor com causa legal. É um instituto, matéria objetiva do 
CC, constituindo matéria processual apenas a forma pela qual se efetua a consignação. É um 
pagamento compulsório, meio especial de liberação do devedor.  

 O pagamento deve ser feito, em regra, ao próprio credor, ou a quem de direito o represente 
(art. 308 NCC), no lugar (art. 327 NCC), no tempo (art. 331) e pelo modo convencionados. Muitas 
vezes, porém, ocorrem fatos ou circunstâncias que impedem o pagamento direto ao credor, ou este 
venha a se recusar a receber a prestação oferecida pelo devedor. A lei faculta o recurso à 
consignação em pagamento para liberar o devedor (art. 334 NCC) 
 
2. Casos em que se justifica a consignação (Art. 335 NCC)  



 
3. Requisitos: Art. 336 NCC 
I – subjetivos:  
a) credor ou a quem de direito o represente. 
b) Devedor, terceiro interessado ou não. 
 
II – objetivos: 
a) existência de débito líquido e certo:. 
b) Oferta da totalidade da prestação devida: 
c) expiração do prazo ajustado em favor do credor: 
d) observação de todas as cláusulas estipuladas na relação obrigacional: 
e) oferta no lugar do pagamento:  

 
 
4. Levantamento do depósito pelo depositante: 
a) antes da manifestação judicial do credor (Art. 338 NCC) 

É permitido ao devedor o levantamento do depósito enquanto o credor não declarar que o aceita 
ou não o impugnar. Mas se assim proceder, é transportado para a mesma posição em que se 
encontrava anteriormente à consignação, pois a obrigação, em vez de se extinguir, subsiste 
integralmente, e ainda pagará despesas. 

b) após a aceitação ou a impugnação judicial do depósito pelo credor (Art. 340 NCC) 
Neste caso, o processo ainda está em andamento. Estando em andamento, já tendo sido a lide 
contestada, ou aceito o pagamento pelo credor, o devedor não pode mais levantar o depósito, a 
não ser com consentimento do credor, o que importará em novação, razão porque não poderá, 
em hipótese alguma, prejudicar os direitos de terceiros.  

c) após a sentença que julgou procedente a ação (Art. 339 NCC) 
Aqui o processo findou e a sentença transitou em julgado. A sentença passada em julgado vale 
como quitação, de forma que o devedor por si só não poderá levantar o depósito, cujo objeto já 
não mais lhe pertence. Se houver consentimento, haverá novação, liberando fiadores e co-
devedores. Com a sentença, o pagamento se tornou irrevogável, e acordo com credor e devedor 
não figura aqueles que não deram seu assentimento. 
 
 
 

 4. PAGAMENTO POR SUB-ROGAÇÃO 
 
1. Conceito: 

Em sentido amplo, é colocar uma coisa ou pessoa em lugar de outra. Duas são, portanto, as 
espécies de sub-rogação: real e pessoal. 

  
Natureza Jurídica 

Todas as teorias anteriores colocaram a sub-rogação dentro de outro instituto, e está errado, pois 
na verdade ela é um instituto autônomo e independente. O pagamento efetuado pelo terceiro 
tem a faculdade de extinguir o crédito do credor e de se colocar na figura dele, permanecendo 
intacta a figura do devedor. É uma forma de pagamento que mantém a obrigação, apesar de 
haver a satisfação do primitivo credor, sem nenhum efeito para o devedor. 

 



2. Espécies de sub-rogação: 
a) sub-rogação legal (Art. 346 NCC) 
I- Credor que paga a dívida do devedor comum ao credor, a quem competia direito de 

preferência – 
 Requisitos: 

• aquele que paga seja também credor do devedor 
• que o crédito do accipiens desfrute de preferência sobre o do solvens. 
II- Do adquirente do imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, bem como do 

terceiro que  efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel  
III- Terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo 

ou em parte. 
 
b) sub-rogação convencional (Art. 347 NCC) 
I- iniciativa do credor – o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere 

todos os seus direitos. 
II- Iniciativa do devedor – quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para 

solver a dívida, sob a condição de ficar sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. O 
devedor, com ou sem ciência do credor, obtém de terceira pessoa empréstimo da quantia 
precisa para solver a dívida, convencionando a sub-rogação do mutuante na posição do 
antigo credor. 

 
3. Efeitos da sub-rogação: 
 
4. A sub-rogação parcial – preferência do credor originário Art. 351 NCC 
  
 
 

5. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO 
 
1. Conceito: 

(Art. 352 NCC)  
Quando o pagamento se mostre insuficiente para saldar todas as dívidas do mesmo devedor ao 
mesmo credor. Quando o devedor tem para com o credor diversas dívidas, todas de coisas 
fungíveis entre si, vencidas e líquidas, surge o problema de saber em qual se imputará o 
pagamento, quando a prestação oferecida não basta para extinguir todas as dívidas. Imputação 
em Pagamento é a Operação por via da qual, dentre vários débitos do mesmo devedor para com 
o mesmo credor, se determina em qual deles se deve aplicar o pagamento. 
É meio indireto de pagamento, visando operar a extinção do débito a que se dirige. 

  
2. Requisitos da imputação 
a) pluralidade de débitos:. 
b) Identidade de sujeitos: 
c) Igual natureza das dívidas: 
d) dívidas líquidas e vencidas: 
e) Possibilidade de a prestação ofertada resgatar mais de um débito:  
 



3. Espécies de imputação 
a) imputação feita por vontade do devedor: Art. 352 NCC. 

Constitui norma geral, pois pretendendo a lei proteger o devedor, confere-lhe de início a 
prerrogativa de escolher a dívida em que impugnará o pagamento. Mas sua escolha não é livre, 
tem limitações legais. 

• havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, salvo 
estipulação em contrário, ou se o credor passar quitação por conta do capital. Arts. 354 e 323 
NCC. 

• Não pode o devedor imputar aquilo que paga numa dívida cujo montante seja maior, pois o 
credor não pode ser compelido a receber por partes, se não foi ajustado. Art. 314 NCC. 

• O devedor não pode imputar dívida não vencida se o prazo estipulado era em proveito do 
credor. 

b) imputação feita por vontade do credor: Art. 353 NCC 
Quando o devedor não declara qual das dívidas quer pagar, abre mão do seu direito, compete ao 
credor efetuar a imputação. Tal direito é exercido pela quitação, onde se declara o crédito em 
que importou o pagamento ora quitado. 

c) imputação derivada da lei: Art. 355 NCC 
Pode ocorrer que nem o devedor escolha a dívida em que quer imputar o pagamento efetuado, 
nem o credor se valha, no ato da quitação. Nesta hipótese, a lei supre a vontade falha das partes, 
ordenando imputação nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. 

• dívida vencida 
• dívida líquida 
• sendo todas líquidas, na mais onerosa (ex. a que produz juros antes da que não produz, a que os 

produz mais elevados, a que for garantida por direito real ou fiança, a garantida por cláusula 
penal) 

• em igualdade de ônus, na mais antiga (efeitos de vencimento) 
• nos juros vencidos, de preferência ao capital 
• na dívida existente no próprio nome do devedor, em relação àquela por ele solidariamente 

devida 
• nas comerciais, de preferência às civis.  
 
 
 

6. DAÇÃO EM PAGAMENTO 
 
1. Conceito e natureza jurídica: Arts.  313 e 356 NCC 

A dação em pagamento é um acordo liberatório convencionado entre credor e devedor, por via 
do qual aquiesce o primeiro em receber do segundo, para desobrigá-lo de uma dívida, objeto 
diferente do que constituíra a obrigação. 
Natureza jurídica: O CC brasileiro a considera como forma de pagamento indireto, modalidade 
indireta de pagamento, conforme o art. 356 – o credor pode consentir em receber coisa que não seja 
dinheiro, em substituição da prestação que lhe era devida. 
 
2) Requisitos: 
a) entrega pelo devedor ao credor de coisa dada com ânimo de efetuar um pagamento. 

Animus solvendi – entrega de uma prestação por outra. 



b) acordo entre o credor e o devedor verbal ou por escrito, expresso ou tácito. 
c) diversidade entre a prestação devida e a entregue. 
 
3) Objeto: (Art. 356 NCC) 
  
4) Conseqüência da determinação do preço da coisa dada em dação em pagamento (Art. 357 
NCC. 
 Quando se determina o preço da coisa dada em pagamento, a dação em pagamento será 
equiparada à venda. A estipulação do preço deve ser expressa, para que incida o artigo. Se for 
verbal, deve provar. Normalmente as partes não determinam o preço, e o credor concorda em 
receber e dar quitação sem determinar o valor da coisa. 
 
5) Art. 358 NCC; – dação de título de crédito: o credor concorda em receber ao invés do 
pagamento um crédito do devedor para com terceiro. É uma cessão de direitos. Deve-se notificar o 
cedido – art. 290 NCC, responsabilizando-se o solvens pela existência do crédito transmitido (art. 
295) 
 
6) Conseqüências da evicção. 
 Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença, que a atribui a 
terceiro que não o alienante ou o adquirente. Ao credor que, após ter recebido em pagamento algo, 
assiste a reivindicação da mesma, por terceiro que prove ser seu dono. 
 
  
 

7. NOVAÇÃO 
 
1. Conceito: 

É a criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior. É um modo de extinção de 
obrigações, mas ao mesmo tempo que através dela a primitiva obrigação perece, uma outra 
surge, tomando seu lugar. Tem duplo conteúdo:  
Extintivo – referente à obrigação antiga; 
Gerador – relativo à obrigação nova.  

 
2) Espécies de novação (Art. 360 NCC) 
a) objetiva ou real: o elemento novo consiste no objeto ou causa da obrigação. Além disso, pode-
se modificar a natureza da prestação. 
b)subjetiva ou pessoal (Art. 360, II e III do NCC) 

Implica mudança de um ou de ambos os sujeitos da obrigação, ativo ou passivo. O elemento 
novo toca nos sujeitos da relação jurídica. 

I - novação subjetiva passiva: se revela pela modificação da pessoa do devedor. Quando o novo 
devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Pode ser por delegação ou expromissão. 
- delegação: a substituição do devedor opera-se com o consentimento deste. O primeiro devedor 

encarrega o segundo de pagar ao credor em seu lugar. A novação se dá por iniciativa do 
devedor, que delega terceiro para resgatar seu débito, com o que concorda o credor. Ocorre 
como que uma transmissão do lado passivo da obrigação, por vontade e deliberação do devedor, 
dependente, entretanto, da anuência do credor. 



- expromissão: ocorre independentemente do consentimento do devedor, e é feita entre credor e 
terceiro, que se põe na posição do devedor primitivo, que se exonera (Art. 362 do NCC). Ajuste 
exclusivo entre credor e terceiro, que assume a dívida. Prescinde-se do consentimento do 
devedor.  

II- novação subjetiva ativa: é a pessoa do credor que muda, onde o primitivo credor, através de 
nova obrigação, deixa a relação jurídica e toma-lhe o lugar o outro credor.  
 
3. Pressupostos da novação: 
a) existência da obrigação anterior: 
b) criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior: 
c) elemento novo (aliquid novi) 
d) animus novandi 
 
4. Efeitos da novação. 

O principal efeito da novação é extinguir a dívida anterior. Extinguindo-se esta, que é a 
principal, extinguem-se os acessórios que guarnecem o crédito (Art. 364 do NCC). Os 
acessórios da obrigação anterior só passam para a obrigação nova se houver estipulação 
expressa. Se o credor faz novação a um dos devedores solidários, extingue-se a dívida para os 
outros devedores, e só permanece a obrigação para este devedor, (Art. 365 NCC),  mas ele tem 
ação regressiva contra os demais, mas só pelo valor da dívida anterior. Entretanto, a própria lei 
possibilita a sobrevivência dos acessórios, na obrigação nova, quando as partes ajustem em tal 
sentido, mas este acordo entre as partes não pode vincular terceiros que não consentiram. 

 
 
 

8. COMPENSAÇÃO 
 
1. Conceito (Art. 368 NCC) 

Aparece como meio de extinção das obrigações recíprocas, cujos credores são, ao mesmo 
tempo devedores um do outro. Constitui um modo de simplificar os negócios, pois permite a 
extinção de duas obrigações sem nenhum pagamento, evitando desse modo, a inútil circulação de 
moeda; além de representar um elemento de garantia, pois cada um dos credores recíprocos tem a 
assegurar seu crédito o próprio débito pelo qual é responsável. Evita-se o risco oriundo de eventual 
insolvência do credor pago. 
Para o CC brasileiro, a compensação é modo indireto de extinção das obrigações. 
 
2. Sistemas: 
a) Francês: 
b) Inglês:  
c) Alemão: 
 
3. Espécies: 
a) legal: é aquela que atua automaticamente, independente da manifestação das partes, por força 

de lei, de pleno direito, desde que se encontrem presentes os requisitos necessários à sua 
efetivação. Ocorrerá no instante preciso em que se constituírem créditos recíprocos entre duas 
pessoas. 



b) Voluntária ou convencional: decorre da manifestação de vontade das partes, que declaram o 
desejo de verem extintas as suas obrigações recíprocas. Não passa de um contrato. Pode não ter 
elementos necessários. A voluntária pode ser também facultativa, quando consiste em renúncia 
unilateral, por meio da qual, na falta de um requisito essencial para compensação legal, uma das 
partes, em favor da qual exclusivamente se exigia aquele requisito, renuncia a vantagem de 
prevalecer-se dessa exigência e alega compensação. O fato de a compensação legal não ocorrer 
não impede que as partes, por acordo, supram essa falta de um ou mais requisitos.  

c) Judicial: quando realizada em juízo pela autoridade judiciária nos casos legais, acha-se 
incluída nos casos de compensação legal. Seria a proclamada pelo juiz quando o devedor, 
executado por uma dívida, opusesse ao exeqüente um crédito, mesmo não sendo líquido ou 
exigível, em que o juiz ordena a compensação. 

 
4. Pressupostos: 
a) reciprocidade das obrigações: Art. 368, 376 e 377 NCC 
O débito do devedor deve corresponder ao crédito deste contra o credor. Encontro de direitos 
opostos.  
b) liquidez das dívidas: Art. 369 NCC 

Só dívidas líquidas são compensáveis, que são as certas quanto à existência e determinadas 
quando ao objeto. Deve-se ter a certeza da existência da dívida e a determinação de sua quantia. 

c) exigibilidade atual das prestações: Art. 369 NCC 
Deve-se ocorrer o respectivo vencimento normal ou antecipado. Em rigor, enquanto não chega 
o termo de vencimento o devedor tem direito ao prazo, não podendo ser compelido a dele abrir 
mão, por motivo de compensação (arts. 331, 332 e 333 NCC) Todavia, os prazos de favor, 
concedidos obsequiosamente pelo credor, não poderão ser alegados pelo beneficiário para ilidir 
a compensação de sua dívida com a de seu devedor (Art. 372 NCC), de forma que os prazos de 
favor não obstarão a compensação.  

d) fungibilidade dos débitos (mesma natureza e qualidade): Art. 369 NCC 
É preciso que as prestações não sejam apenas fungíveis, mas fungíveis entre si, homogêneas. 
Caso contrário, não se compensam, pois para o credor deve haver a indiferença entre receber 
uma ou outra das coisas, objeto da prestação.  

 
5) Dívidas não compensáveis (Arts. 373; 375 e 380 NCC) 
 
 

 
 

9. CONFUSÃO 
 
1. Conceito (Art. 381 NCC) 

Washington: confusão é a extinção de uma obrigação em razão da reunião em uma só pessoa 
das qualidades de credor e devedor. 
Sílvio Rodrigues: confusão é a neutralização de um direito em virtude da reunião em uma única 
pessoa de duas qualidades incompatíveis. 

   
2. Espécies: Art. 382 NCC 
a) total: extingue o montante da prestação. Normalmente na sucessão, em que o credor que falece 

transmite a um único herdeiro, seu devedor, todo o legado. 



b) Parcial: quando o credor não recebe a totalidade da dívida, por não ser o único herdeiro do 
devedor, ou não lhe ter sido transferida integralmente. 

 
3. Efeitos: (Arts. 381, 383 e 262 NCC) 
 
4. Cessação do estado de confusão (Art. 384 NCC) 

Cessada a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação 
anterior. Termina a confusão por dois motivos: 

a) porque a causa que procede é transitória: 
b) porque sua união adveio de relação jurídica ineficaz: 
 
 
 

10. REMISSÃO 
 
1. Conceito e natureza jurídica: 

Remissão é uma liberalidade do credor, consistente em dispensar o devedor de pagar a dívida. 
Para que se mostre eficaz, preciso se torna que o remitente seja capaz de alienar e o remitido 
capaz de adquirir. (Art. 386 do NCC) 
Cumpre não confundir remissão e renúncia. = natureza jurídica. Renúncia é o gênero, remissão 
é espécie. Mas ambas equivalem com relação aos efeitos. 

 
2. Modalidades: 
a) total ou parcial: 
b) expressa ou tácita: 

 
3. Efeitos (Art. 386, 388, 262 e 269 do NCC) 
 
 
 

II- DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. 
 
 

12. MORA 
 
 
1. Conceito e requisitos 

É o retardamento na execução da obrigação ou imperfeito cumprimento. Imputável tanto ao 
devedor como ao credor. (Art. 394 NCC). 

2. Mora e inadimplemento absoluto: Art. 395 NCC  
Haverá mora quando a obrigação não foi cumprida no tempo, lugar e forma devidos ou 
convencionados, mas ainda poderá sê-lo com proveito para o credor. Haverá inadimplemento 
absoluto se, por causa do retardamento ou do imperfeito cumprimento, não houver tal 
possibilidade, porque o bem objeto da lide pereceu ou se tornou inútil ao credor. A mora pode 
ser purgada, não o podendo o inadimplemento absoluto. O novo dispositivo legal é mais 
perfeito do que a anterior redação.Agora, ficou explícito que a responsabilidade pela mora não 



se restringe apenas aos prejuízos, mas também aos juros, correção monetária e honorários de 
advogado, o que se coaduna com o princípio da reparação integral. 

3. Espécies de mora: 
a) Mora debitoris ou solvendi – 

I - Requisitos: 
1. existência de dívida positiva e líquida 
2. vencimento 
3. inexecução culposa por parte do devedor  
4. interpelação judicial ou extrajudicial deste, se a dívida não é a termo, com data certa.  
II- Espécies 
1. Mora ex re – Art. 397, caput, 390 e 398 NCC - em razão de fato previsto na lei 
2. Mora ex persona – Art. 397, § único. Não havendo prazo assinalado, começa a mora desde a 

interpelação, notificação ou protesto. Depende de providência do credor 
III – Efeitos 
1. Responsabilização pelo devedor por todos os prejuízos causados ao credor (Art. 395 NCC) 
2. Possibilidade de o credor exigir a satisfação das perdas e danos, rejeitando a prestação, se 

por causa da mora ela se tornou inútil (Art. 395, § único NCC). 
3. Responsabilidade do devedor moroso pela impossibilidade da prestação, mesmo decorrente 

de caso fortuito ou força maior, se estes ocorreram durante o atraso, salvo se provar isenção 
de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente 
desempenhada (Art. 399 e 393 NCC).  

 
b) mora creditoris 

I - Requisitos: 
1. existência de dívida positiva, líquida e vencida 
2. o devedor se acha em condições de efetuar o pagamento – estado de solvabilidade do 

devedor 
3. o devedor se oferece para efetuá-lo 
4. recusa por parte do credor injustificada, expressa ou tácita. 
5. Constituição do credor em mora – mediante consignação em pagamento.  
II- Efeitos: (art. 400 NCC) 
1. liberação do devedor, isento de dolo, da responsabilidade pela conservação da coisa. 
2. Obrigação do credor moroso ressarcir ao devedor despesas efetuadas com conservação da 

coisa  
3. Obrigação do credor de receber a coisa pela sua mais alta estimação, se o valor oscilar entre 

o dia estabelecido para o pagamento e o de sua efetivação.  
4. Possibilidade de consignação judicial da coisa pelo devedor. 

 
c) mora de ambos os contratantes 
 

5. Purgação e cessação da mora 
Purgar ou emendar a mora é neutralizar os seus efeitos. Aquele que nela incidiu corrige, sana 
sua falta, cumprindo a obrigação já descumprida, e ressarcindo os prejuízos causados à outra 
parte. (Art. 401 NCC) 

 
 
 



13. PERDAS E DANOS 
 
1. Conceito: 

Quando o devedor não cumpre voluntariamente o que deve no tempo e pelo modo devidos, 
responde por perdas e danos (além de atualização monetária, juros e honorários advocatícios). 
(Art. 389 NCC) O ressarcimento consiste em substituir, no patrimônio do credor, soma 
correspondente à utilidade que ele teria obtido, se se cumprisse a obrigação. Não pode jamais 
provocar lucro ao credor. Só vai até o ponto que lhe recomponha a situação patrimonial. 
 

2. Dano emergente e lucro cessante (Art. 402 NCC) 
 

3. Extensão da indenização: Art. 402 a 405 NCC  
      Percebe-se que o novo Código preocupou-se com a reparação integral. A extensividade na 
redação dos arts. 403 e 404, em comparação com os dispositivos similares revogados é marcante. O 
Art. 403, por exemplo, ressalva a hipótese de litigância de má-fé, quando faz remissão à legislação 
processual. O art. 404, por seu turno, vem incluir a atualização monetária, juros, custas e os 
honorários advocatícios como componentes das perdas e danos. Também concedeu poderes ao juiz 
de, na resolução contratual, visando o restabelecimento dos contratantes ao status quo ante, 
conceder “indenização suplementar”, caso os juros de mora não cubram o prejuízo e não tenha sido 
pactuada a pena convencional (leia-se Cláusula Penal). 
 
4. Termo inicial dos juros de mora.  

O art. 405 do NCC traz para o direito material uma norma que se encontrava em sede de Direito 
formal (art. 219 do CPC). Mas as hipóteses de incidência desse artigo são limitadas à mora ex 
persona, ou seja, quando se impõe a constituição prévia do devedor em mora. Não opera, portanto, 
nas hipóteses de mora ex re, como por exemplo os juros que incidem sobre o débito impago os 
quais, como é sabido, têm como termo inicial o vencimento da parcela e não a data da citação (art. 
397 NCC). 
 
 
 

14. JUROS LEGAIS 
 

1. Conceito e classificação 
Rendimentos do capital. Frutos produzidos pelo capital. Assim como o aluguel constitui o preço 
correspondente ao uso da coisa,  na locação representam os juros a renda do uso de determinado 
capital. São obrigações acessórias (Art. 95 NCC) 
Podem ser: 
-compensatórios (constituem um rendimento do capital emprestado). São geralmente 
convencionais – Art. 591 NCC.  
-moratórios (representam uma pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da 
obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento no adimplemento). 
Podem ser convencionais ou legais – caso não convencionados.  

2. Juros convencionais e legais 
Convencionais – as partes estipularão, para efeito de atraso no cumprimento da obrigação, a 
taxa dos juros moratórios, até 12% anuais ou 1% ao mês. Para os compensatórios pode-se 
convencionar também, mas a taxa também não pode ultrapassar 12% ao ano, sob pena de usura. 



Legais – se as partes não os convencionarem. Quanto aos moratórios, mesmo se não 
estipulados, serão sempre devidos, na taxa estabelecida por lei que é de 1% ao mês – 407 NCC 
(Art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 406 do NCC). Jornada 
STJ 20: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161,§ 1º do CTN, ou 
seja, 1% (um por cento) ao mês. A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros 
legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimentos dos juros; não é 
operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente 
correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite 
apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3º da 
Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% (doze por cento)  ao ano” 
 

3. Incidência dos juros – Art. 407 NCC 
 

   
    

15. DA CLÁUSULA PENAL 
 
1) Conceito: 

Pacto acessório ou secundário em que se estipula pena ou multa aquele dos contratantes que se 
subtrair ao cumprimento da obrigação ou que retardar o cumprimento da obrigação. É 
obrigação acessória que adere a outro vínculo obrigacional. É um meio de resolver e não como 
cumprir a obrigação.  

  
2) Função: 

a) funciona como meio de coerção, como força intimidativa, a fim de induzir o devedor a 
satisfazer o prometido (intimidação) Meio de pressão, reforça o vínculo, compelindo o 
devedor a honrar sua palavra. 

b) fixa, ainda, antecipadamente, o valor das perdas e danos devidas à parte inocente, no caso 
de inexecução do contrato pelo outro contratante. Determina com antecedência o valor dos 
prejuízos resultantes do não cumprimento do contrato. (ressarcimento). Instrumento de 
indenização, fixa a priori cifra que o contratante terá de pagar, caso se torne inadimplente. 

 
3) Espécies: a cláusula penal pode referir-se a: - 409 NCC 
a) inexecução completa da obrigação 

Estipulada para o caso de total inadimplemento da obrigação. Converte-se em alternativa em 
favor do credor (art. 410 NCC).  

b) inexecução de alguma cláusula especial 
(Art. 411 NCC) Terá o credor arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada (multa), 
juntamente com o desempenho da obrigação principal.  

c) mora (411 do NCC) 
Ao credor cabe reclamar simultaneamente a pena convencional e a prestação principal. 

 
4) Valor da cláusula penal 

Art. 412 NCC – não poderá exceder o da obrigação principal. Limite máximo, teto. 
 
5) Momento em que se torna devida 



Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 
cumprir a obrigação ou se constitua em mora (Art. 408 NCC). Se há prazo estipulado, com o 
vencimento há a mora, ex re, ocorre de pleno direito, independente de qualquer ato do credor. 
Se não há prazo prefixado, urge que o devedor seja primeiramente constituído em mora, através 
de interpelação, protesto ou notificação ex persona.  

 
6) Nulidade da obrigação principal 

No Código Civil revogado, estava expresso que a nulidade da obrigação principal importava 
também a da cláusula penal (art. 922). O Novo Código Civil não traz dispositivo semelhante. E 
assim procede corretamente, pois contornou a redundância do velho diploma. Ora, está 
implícito nos dos arts. 411 e 412 que a cláusula penal é uma obrigação acessória, simplesmente 
porque esses dispositivos a distinguem da “obrigação principal”. Tudo que não é principal é 
acessório. Incide então a norma do art. 184 do NCC, que é expresso em dizer que a invalidade 
da obrigação principal implica a das obrigações acessórias. Mas, se por acaso houver nulidade 
somente da cláusula penal, o credor sujeitar-se-á ao direito comum que disciplina o pagamento 
das perdas e danos, isto é, submeter-se-á à demonstração dos prejuízos e à apuração de seu 
montante, pelas vias judiciais. 

 
7) Redução da cláusula penal (Art. 413 NCC) 

Há inovação no que pertine à redução da clásula penal que se mostrar excessiva. Primeiro 
porque o Novo Código determina se tratar de um dever, não mais de uma possibilidade do juiz 
– como era no direito revogado – reduzir o montante da penalidade. Insere, de outra parte, duas 
operadoras através das quais deve guiar-se o magistrado nesta tarefa, limitando o arbítrio 
jurisdicional. Se antes a redução era uma possibilidade sem qualquer parâmetro, hoje, há um 
dever do juiz em proceder à redução, desde que atenda à (i) natureza e (ii) à finalidade do 
negócio. Tal disposição mostra-se, pois, adequada à função social do contrato, em boa hora 
adotada pelo Código em seu art. 421. Além da possibilidade de redução da multa quando a pena 
exceder o valor da obrigação principal, pode-se reduzi-la quando se cumprir em parte a 
obrigação, onde poderá o juiz reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora 
ou inadimplemento.  
 Já a segunda parte do art. 927 do Código revogado, que proibia eximir-se o devedor de 
cumprir a pena convencional, a pretexto de ser excessiva, foi retirada no novo Código, e com 
razão, sob pena de grave contradição com o já citado art. 413. Esse excesso, em que pese possa 
se assemelhar com uma das formas de extinção do contrato por resolução (onerosidade 
excessiva), dele se distingue, porque enquanto esse opera no sinalagma funcional, aquele 
macula o próprio sinalagma genético da obrigação acessória.  Sendo exagerada, por superar o 
limite do art. 412, cabe ao devedor reclamar oportunamente, no curso do feito, devendo o juiz, 
se procedente a alegação, restringi-la às devidas proporções, mas jamais decretar-lhe nulidade. 

  
8) Prova do prejuízo 

Para exigir a pena convencional não é necessário que o credor alegue prejuízo (art. 416 NCC). 
Ainda que o credor não tenha sofrido dano com a mora ou a inexecução da obrigação, total ou 
parcial, assiste-lhe o direito de reclamar a penalidade. 

 
9) Indenização suplementar 

Art. 416 parágrafo único NCC. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não 
pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a 



pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. 
Trata-se de dispositivo original do novo CC. 

 
 
 

16. DAS ARRAS OU SINAL 
 
1. Conceito: 

Sinal ou arras é a quantia em dinheiro ou outra coisa fungível entregue por um contratante ao 
outro a fim de assegurar um pontual cumprimento da obrigação. 
As arras constituem a importância em dinheiro ou coisa dada por um contratante ao outro por 
ocasião da conclusão do contrato com o escopo de firmar a presunção de acordo final e tornar 
obrigatório o ajuste, ou ainda, excepcionalmente, como propósito de assegurar para cada um 
dos contratantes o direito de arrependimento. 
Asseguram eventual cumprimento da obrigação e eventual indenização dos danos. Tem caráter 
acessório.  

 
2. Natureza jurídica: 
a) pacto acessório – não há arras num contrato principal, pois estas só aparecem se há um negócio 

jurídico em razão do qual elas existem. 
b) Caráter real – o acordo a respeito das arras deve existir, é essencial a entrega por um dos 

contratantes de dinheiro ou de outra coisa. Não há arras sem entrega, não basta a 
instrumentalização, comodato ou depósito, que não existem sem a efetiva entrega. 

 
3. Espécies: 
confirmatórios – Art. 417 NCC. Tem tríplice função:  
I- confirmação do contrato, que se torna obrigatório. A entrega deste sinal indica o 

aperfeiçoamento do contrato e que se acha concluído, fazendo lei entre as partes.  
II- Além disso, é a antecipação da prestação prometida pelo contratante, começo de 

pagamento, e seu quantum é imputado no preço avençado, se do mesmo gênero da 
obrigação principal. Art. 417 NCC – os arras em dinheiro só são princípio de pagamento se 
o que se deve na prestação for dinheiro, salvo estipulação em contrário. Se deve café e dá 
como arras dinheiro, este não se une ao pagamento, e ao prestar a obrigação, deve-se 
devolvê-lo a quem o deu. É possível também dar o sinal de outra natureza o mesmo destino, 
como o devedor que deve soja, e a título de arras dá a soja, será princípio de pagamento. 

III- E é prévia determinação das perdas e danos pelo inadimplemento - (Art. 418 NCC) – “Se a 
parte que deu arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; 
se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por 
defeito, e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado”. 

Indenização suplementar – art. 419 – a parte inocente pode pedir indenização suplementar, se 
provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente, exigir a 
execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. 
 
a) Penitenciais – Art. 420 NCC. Abrem espaço ao direito de arrependimento, e quem se arrepende 

exerce um direito, e por isso o contrato é resolúvel. Mas à custa da perda do sinal dado, ou sua 
restituição mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização 



suplementar. Pelo nosso direito as arras, em regra, são apenas confirmatórias do negócio 
jurídico. Podem as partes, no entanto, convencionar o direito de arrependimento, caso em que 
elas assumem caráter penitencial. Se é estipulado tal direito, é porque as partes quiseram fazer 
resolúvel o contrato, atenuando-lhe, destarte, a força obrigatória. Esse direito deverá ser 
exercido dentro do prazo que se estabelecer, e se não houve, até o início da execução do 
contrato. 
É, portanto, predeterminação das perdas e danos da parte inocente, funcionando as arras como 
cláusula penal, independente de prova de prejuízo real. 
 


